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Zijn play-offs (i)
Het is zondagmiddag even na vieren en 
Gertjan Verbeek voltooit zijn karakter-
moord. In plaats van te gokken op zijn 
twee topspitsen, vertrouwt de Heeren-
veen-trainer op zijn rammelende defen-
sie. Met alle nare gevolgen van dien. 
Lasse Nilsson en Afonso Alves komen 
niet in het spel voor, verdedigers als 
Michel Breuer, Michael Dingsdag en 
Gianni Zuiverloon vallen tegen Ajax 
genadeloos door de mand. Toch moet 
Alves het veld ruimen. Moedeloos 
schuifelt de Braziliaan richting zijlijn, 
waarschijnlijk zijn laatste schreden in 
dienst van een Neder landse club. 

Zijn ontdekker
Analytici, journalisten, trainers;  iedereen 
viel de laatste weken over elkaar heen 
om het fenomeen Alves nader te verkla-
ren. Riemer van der Velde spotte de 
Braziliaan zes jaar geleden al, toen Alves 
af en toe een doelpuntje maakte in de 
Zweedse competitie.
Van der Velde, nog steeds als scout en 
adviseur aan SC Heerenveen verbonden: 

“Ik moet wel eens lachen om al die zoge-
naamde kenners met hun ingewikkelde 
verhalen. Papegaaien. Als iedereen het 
zo goed weet, waarom heeft niemand 
hem dan eerder gescout of opgemerkt?”

Hij wil wel uitleggen wat Alves zo goed 
maakt en waarom hij bij Heerenveen is 
doorgebroken. “Wij hebben niet alleen 
een neus om spelers te ontdekken, wij 
kunnen ze ook positioneren. Kunnen 
aan een speler zien of hij misschien op 
een andere positie nóg beter uit de verf 
kan komen. Daar zit onze winst. Alves 
werd in Zweden als diepste middenvel-
der gebruikt of in een 4-4-2 waarin wei-
nig ruimte was voor flankspelers. Zijn 
scorend vermogen werd daar niet op 
waarde geschat.”
Kortom, Heerenveen zag scorend ver-
mogen dat nog niet was verzilverd. Iets 
dat Ajax over het hoofd zag, getuige de 
uitspraak van toenmalig Ajax-trainer 
Danny Blind, die Alves twee keer had 
gezien. ‘Maar toen kwam hij van links, 
ik kon dus niet zien dat hij een scorende 
spits was.’
Waarom Alves zo massaal over het 
hoofd is gezien door topclubs? Een 
kwestie van geduld, denkt Van der Velde. 
Geduld dat topclubs zelden hebben en 
Heerenveen altijd betracht. “Onze 
scouts bekijken spelers vaak en veel. Op 
verschillende manieren. Ze vragen zich 
af of de betreffende speler op een andere 
manier kan worden gebruikt. En bij ons 
is daarover goed overleg mogelijk tussen 
scouting en trainers. Een trainer kan wel 

een keer naar zo’n spits kijken, maar 
ziet misschien niet in hem wat de scout 
na vele analyses wél ziet. Bij Heeren-
veen was er binnen de technische staf 
ook heus twijfel, maar uiteindelijk heeft 
Alves de privileges gekregen waarvan 
wij dachten dat hij die nodig zou hebben 
om te renderen.”
Wat maakt Alves nou eigenlijk zó goed? 
Van der Velde: “Hij is technisch sterk en 
niet bang. Hij neemt een bal aan met 
Jaap Stam in zijn rug. Dat durven niet 
veel spitsen, kan ik je zeggen. Hij wacht 
dan op het cakie dat Jaap altijd uitdeelt 
en dan is-ie wel zo slim dat hij weg is. 
Hij kan in één pas drie meter maken en 
dan lijkt het net of de verdediger slecht 
verdedigt. Dat zag je gebeuren tegen 
Ron Vlaar van Feyenoord. Die moest 
twee passen maken in plaats van één. 
Bovendien heeft Alves een tweede ver-
snelling ín de versnelling, zeg maar. En 
dan heeft-ie nog het schot zonder achter-
zwaai. Die korte schietbeweging die ook 
Romário had. Hij bezit bovendien de 

vaardigheid om de bal goed te raken, dat 
zie je aan die zwabberballen uit vrije 
trappen. Alves is geen topspits in wor-
ding, hij ís een topspits. Hij beheerst 
echt alles. Het vakmanschap van de 
trainer bepaalt of dat eruit komt. Kijk 
naar Huntelaar. Henk ten Cate wilde 
‘iets’ aan hem veranderen. Ongetwijfeld 
met de beste bedoelingen, maar Hunte-
laars teller kwam op nul te staan. Ten 
Cate heeft dat ingezien en de oude 
Huntelaar is terug. De kunst is om dat-
gene wat-ie heeft, te behouden. Je kunt 
aan dat soort jongens wel wat toevoegen, 
maar alleen als datgene wat ze zo goed 
maakt, behouden blijft. Als je dat lukt, 
ben je een toptrainer.”

Zijn play-offs (ii)
Als Europees topschutter nummer één 
ging hij de play-offs in, maar die faam 
maakte hij tegen Ajax niet waar. In de 
eerste wedstrijd was er slechts één flits: 
in de beginfase ontsnapte hij aan Thomas 
Vermaelen en leverde een voorzet op 
maat af aan Lasse Nilsson: 1-0. Daarna 
kreeg de thuisploeg verschillende kan-
sen om de dubbele ontmoeting met de 
Amsterdammers voortijdig te beslissen, 
maar het kwam niet verder dan die ene 
goal. Met Alves in een vreemde rol. Hij 

zat in een positie om de zenuwachtige 
Vermaelen en John Heitinga op te peuze-
len, toen hij plotseling van positie wis-
selde met Nilsson en Jaap Stam opzocht. 
Onverwacht, zelfs voor Heerenveen-
trainer Gertjan Verbeek. “Ik weet ook 
niet waarom hij dat deed, het was niet de 
afspraak. Ik heb hem gevraagd naar het 
waarom. Hij beweerde dat er meer 
ruimte lag op links. Nou, goed...”
In de duels met Stam zelf, was-ie niet 
slim, vond Verbeek. “Stam was ver-
moeid en de jaren gaan tellen. Hij is niet 
meer zo snel en wendbaar. Daar had 
Afonso van moeten profiteren. Door 
slim weg te draaien met hem in zijn rug. 
In plaats daarvan zocht hij het fysieke 
duel op. Ik zei Afonso dat Stam daarin 
één van de beste spelers ter wereld is. 
‘Dat heb ik ondervonden,’ zei hij toen.”

Zijn toekomst 
Vier jaar loopt z’n contract nog door, de 
minimumvraagprijs bedraagt twintig 
miljoen euro. Ajax en PSV zijn al afge-
haakt, slechts clubs van het kaliber Bar-
celona, Manchester United en Real 
Madrid – clubs waar Alves graag naar-
toe wil – kunnen hem betalen. Het 
schijnt dat Bayern München ver wil 
gaan.

Alves’ zaakwaarnemer Roberto Burcio 
wil dat niet bevestigen. “Het is logisch 
dat Afonso een grote stap verder in zijn 
carrière wil zetten. Hij wil ook nog 
finan cieel onafhankelijk worden en dat 
is momenteel niet het geval. Ik hoop dat 
hij bij een grote club in Europa gaat 
spelen.”
Bij welke club Alves in de toekomst 
speelt? Niemand die het weet.  Ontdekker 
en voormalig Heerenveen-voorzitter 
Riemer van der Velde voorspelt: “Als 
een trainer hem goed gebruikt, speelt 
Afonso binnen afzienbare tijd naast Ro-
naldinho in het Braziliaanse elftal.”  •
MET DAnK AAn TOlK AnDRÉ lUIZ DA SIlVA

afonso alVes 
En HET
ROEMlOZE 

AFSCHEID

sportweek volgde de laatste momenten van 
afonso alves op nederlandse bodem. Want het 

moet wel heel raar lopen wil de topschutter 
volgend seizoen nog bij sC Heerenveen spelen.  

door remCo regtersCHot / fotografie: rené BouWman

AFOnSO alVes MARTInS
geboren 30 januari 1981, Belo Horizonte
seiZoenen CluB Comp. WedstrIJden goals

2002-2003 Örgryte IS 39 23
2004-2006 Malmö FF 55 29
2006/2007 SC Heerenveen 31 34

RIEMER VAn DER VElDE: ‘als een 
trainer Hem goed geBruikt, 
speelt afonso Binnen afZien-
Bare tIJd naast ronaldinHo in 
Het BraZiliaanse elftal’

afonso alves krijgt na zijn wissel een slap handje van trainer gertjan Verbeek.

de 34 VAn AlVES
Tegenstander  De? Hoe?
(u=uit, t=thuis)

  ADO Den Haag u 2-3 Schot
  Willem II t 2-0 Schot
 4-0 Schot links
  nEC t 1-0 Schot
  FC Groningen t 1-0 Vrije trap
 3-0 Schot
 4-0 Schuiver
  Sparta t 2-0 lob
  nAC Breda u 0-1 Schot
  RKC Waalwijk u 0-2 Schuiver
  AZ t 1-0 Intikker
  Vitesse u 1-1 Schot
 1-2  Kopbal
 1-3 Penalty
  Feyenoord u 0-1 Intikker
  FC Twente u 1-1 Schot
  Excelsior t 1-0 Kopbal
  nEC u 1-0 Vrije trap
  PSV u 1-1 Schot
  Heracles t 2-0 Vrije trap
  3-0 Volley
  FC Groningen u 1-1 Vrije trap
  nAC Breda t 1-0 Intikker
 2-1 Kopbal
 4-1 Intikker
  ADO Den Haag t 1-0 Volley
  Willem II u 0-1 Kopbal
 1-2 Intikker
 1-3 Intikker links
  AZ u 2-1 Kopbal
  Feyenoord t 1-0 Vrije trap
 2-1 Schot
 3-1 Penalty
 5-1 Vrije trap
BROn: HEEREnVEEn TV


